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EHK meditsiiniseadmete loetelu muutmise ettepaneku kriteeriumitele vastavuse 

hinnang 

Taotluse nimetus Funktsionaalne põlveortoos reguleeritava nurgaga OCR200 

MSA kood 9252 

Aasta 2017 

1. Lühikokkuvõte taotlusest 

Jalakabinet OÜ taotleb alljärgneva meditsiiniseadme lisamist haigekassa 

meditsiiniseadmete loetellu: Funktsionaalne põlveortoos reguleeritava nurgaga 

OCR200   

- OCR200D (parem) 

- OCR200I (vasak) 

Meditsiiniseade on näidustatud taotleja andmetel alljärgnevatel juhtudel: 

põlvesidemete trauma-, ja operatsioonijärgne rehabilitatsioon. Põlveortoos stabiliseerib 

põlve sirges asendis või sirutus-painutusasendis 0-90 kraadi. 

Tuginedes meditsiiniseadme näidustusele ja asjaolule, et taotleja soovib 

meditsiiniseadme lisamist loetellu juba olemasolevasse meditsiiniseadme rühma § 50.  

„Esmased varased põlveortoosid“, seejuures hüvitamistingimusi muutmata, lähtutakse 

käesolevas hinnangus eeldusest, et meditsiiniseadme oodatavad ravitulemused ja 

võimalikud kõrvaltoimed on samaväärsed juba loetelus olemasolevate seadmetega. 

 

Lähtuvalt haigekassa meditsiiniseadmete kasutusstatistikast1 kompenseeriti esmaseid 

varaseid  põlveortoose 2016. aastal 4 096 isikule 4 270 seadet kogusummas 482 155,20 

eurot, millest haigekassa tasus 432 032,12 eurot. 

2. Meditsiiniseadme kulutõhususe hinnang 

2.1 Meditsiiniseadme kulud (hind) 

Meditsiiniseadme Funktsionaalne põlveortoos reguleeritava nurgaga OCR200 

jaemüügihind on xxx eurot. 

2.2 Võrdlus Eestis kasutatavate alternatiivsete raviviiside, sealhulgas 

meditsiiniseadmete, ravimite ja tervishoiuteenuste kuludega 

Haigekassa meditsiiniseadmete loetellu kuuluvaid esmaseid varaseid põlveortoose 

hüvitab haigekassa 90% soodusmääraga lähtuvalt meditsiiniseadme jaemüügihinnast. 

Käesoleval ajal hüvitavate meditsiiniseadmete loetelu on kehtestatud Tervise- ja 

tööministri määrusega, mis on avaldatud Riigi Teatajas2. 

Seejuures on hüvitamisele seatud alljärgnev piirang: haigekassa võtab üle kindlustatud 

isikule vajaliku esmase varase põlveortoosi eest tasu maksmise kohustuse kuue kuu 

jooksul pärast operatsiooni või traumat järgmises ulatuses: 

 1) üks kord parema jala põlveortoosi eest; 

 2) üks kord vasaku jala põlveortoosi eest. 

Funktsionaalne põlveortoos reguleeritava nurgaga OCR200 jaemüügihind on samas 

hinnaklassis võrreldes järgmiste meditsiiniseadmete loetelus olevate põlveortoosidega: 
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Kood Nimetus 

Piirhind 

(eurodes) 

7007554 Itbit Medical OÜ valmistatav põlvetugi Unloader One Custom* 325,00 

7013270 Valmistatav Orliman põlvetugi nurga fikseerimisega, art. 94250* 325,00 

7016644 Össur International valmistatav põlveortoos CTI Custom Knee* 327,00 

7001525 AS Gadox valmistatav põlvetugi 327,75 

7001626 Eesti Ortoosikeskuse OÜ valmistatav põlvetugi 327,75 

7009422 Eesti Ortoosikeskuse OÜ valmistatav Defiance põlveortoos 11-7422X 327,75 

7009433 Eesti Ortoosikeskuse OÜ valmistatav Armor põlveortoos 11-144X 327,75 

7009444 Eesti Ortoosikeskuse OÜ valmistatav FullForce põlveortoos 11-322X 327,75 

7009455 Eesti Ortoosikeskuse OÜ valmistatav 4Titude põlveortoos 11-083X 327,75 

7001716 OÜ Ortopeediakeskus valmistatav põlvetugi 327,75 

7009488 

OÜ Ortopeediakeskus valmistatav põlveortoos dünaamiline, 

jõumooduliga – DIRAME 327,75 

7002357 OÜ Tervise Abi valmistatav põlvetugi 327,75 

7003673 OÜ Jalaexpert valmistatav põlvetugi 327,75 

7004315 OÜ Rehabilitatsiooniabi funksionaalne põlveortoos kinnitusega 327,75 

7013315 Jalakabinet OÜ poolt valmistatav põlvetugi 327,75 

7015621 AS Ida-Tallinna Keskhaigla valmistatav põlvetugi 327,75 

Seejuures on taotletava seadme maksumus xxx eurot kallim tärniga märgitud 

meditsiiniseadmetest. 

2.3 Patsiendi poolt tehtavad kulutused –toote maksumuseks patsiendile kujuneb 

0,1*xx= xxx eurot. 

2.4 Tervishoiuteenuste ja soodusravimite kulud – ei muutu 

2.5 Ajutise töövõimetuse hüvitiste kulud – ei muutu 

2.6 Võimaliku sotsiaalabi vajaduse kulud – ei muutu 

2.7 Patsiendi töövõime taastamise kulud ning mõju tema sissetulekutele – ei muutu 

3. Meditsiiniseadme vastavus ravikindlustuse rahalistele võimalustele, sealhulgas 

muu avaliku rahastamisallika olemasolu 

3.1 Meditsiiniseadme lühi- ja pikaajaline mõju ravikindlustuse eelarvele, sealhulgas 

asendav või täiendav mõju meditsiiniseadmete, tervishoiuteenuste, soodusravimite 

ja töövõimetushüvitiste kuludele lähtudes meditsiiniseadet vajavate patsientide arvu 

prognoosist Eestis diagnoosi või muu näidustuse, haiguse raskusastme või muu ravi 

kulgu mõjutavate asjaolu kaupa ning arvestades optimaalset raviks vajalikku 

meditsiiniseadme kogust patsiendi kohta 

Taotletava meditsiiniseadme Funktsionaalne põlveortoos reguleeritava nurgaga 

OCR200 maksumus on samaväärne paljude loetellu kuuluvate samalaadsete 

põlveortoosidega, kuid xxx eurot kallim kolmest loetellu kuuluvast 

meditsiiniseadmetest, mistõttu hüvitamisel märkimisväärset lisakulu tõenäoliselt 

ravikindlustuse eelarvele ei tekiks. Siiski, arvestades, et loetelus on erinevate 

põlveortooside valik laialdane, oleks põhjendatud kuluneutraalsuse saavutamine. 

3.2 Meditsiiniseadme kasutamise mõju tervishoiuteenuste kättesaadavusele – ei muutu 

3.3 Meditsiiniseadme hüvitamine muudest avalikest vahenditest – ei muutu 

3.4 Meditsiiniseadme optimaalse kasutamise tagamise võimalikkus läbi kohaldamise 

tingimuste – ei ole vaja muuta 
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3.5 Meditsiiniseadme väär- ja liigkasutamise võimalikkus ja majanduslikud tagajärjed, 

arvestades seejuures patsiendi isikupära ja eluviisi võimalikku mõju ravi 

tulemustele – ei ole tõenäoline 

4. Kokkuvõte 

Taotletav Funktsionaalne põlveortoos reguleeritava nurgaga OCR200 on oma 

omadustelt samaväärne juba loetelus sarnaste põlveortoosidega, Seadme maksumus on 

samaväärne paljude loetellu kuuluvate samalaadsete põlveortoosidega, kuid xxx eurot 

kallim kolmest loetellu kuuluvast meditsiiniseadmetest, mistõttu hüvitamisel 

märkimisväärset lisakulu tõenäoliselt ravikindlustuse eelarvele ei tekiks. Siiski, 

arvestades, et loetelus on erinevate põlveortooside valik laialdane, oleks põhjendatud 

kuluneutraalsuse saavutamine. 

5. Kasutatud kirjandus 

1 Haigekassa meditsiiniseadmete statistika:  

https://www.haigekassa.ee/et/haigekassa/statistika/meditsiiniseadmed 
2 Eesti haigekassa meditsiiniseadmete loetelu: 

https://www.riigiteataja.ee/akt/129122016070 
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